
„o ponadczasowoœci i stylu zwanym nowoczesnym” 

Poni¿szy esej wyra¿a wy³¹cznie moje osobiste odczucia. Mo¿e godziæ w wartoœci innych. Mo¿e zmieniaæ pogl¹d 

na poruszony temat. Przed u¿yciem zapoznaj siê z treœci¹ powy¿szego ostrze¿enia, bo ka¿da filozofia niew³aœciwie 

stosowana zagra¿a Twojemu samopoczuciu i zdrowiu psychicznemu.

Nowy – s³owo, którego nie trzeba t³umaczyæ. Od tego s³owa pochodz¹ wyrazy inNOWAcyjny, NOWAtorski. 

Gdyby obcokrajowiec nie zna³ znaczenia s³owa „nowy” i mielibyœmy mu to na okrêtkê wyt³umaczyæ, 

mo¿na by pokusiæ siê o stwierdzenie „coœ, czego dot¹d nie doœwiadczyliœmy”.

Czesny – pochodz¹cy od s³owa czas.

Ja bym wyt³umaczy³a zatem „Nowo+czesny”  jako niespotykany we wczeœniejszych czasach, charakterystyczny 

dla naszych czasów. Coœ, co by³o nowoczesne w XIX wieku, dla nas ju¿ nie jest. Coœ, co by³o nowoczesne, kiedy 

przestaje takie byæ, otrzymuje pewn¹ okreœlon¹, lub zwyczajow¹ nazwê. Na przyk³adzie:

1. Nowoczesna mebloœcianka 

zwróæmy uwagê na wysoki po³ysk... 
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dziœ zwane gierkowskimi, „komuno wróæ”, czy „za PRLu” klasyfikowane przez producentów i sprzedawane jako 

nowoczesne dziœ. 

podobnie jak MDF na wysoki po³ysk dziœ...



2. Pokój k¹pielowy - nowatorskie spojrzenie na ³azienkê, która staje siê czêœci¹ sypialni (choæ za Ludwików te¿ tak by³o 

i nikt siê nie ekscytowa³ :))

lata 90te. Nazwy zwyczajowej brak. brak... brak s³ów. :) Ten, na www.swiatrezydencji.pl opisana jako elegancki (???)

3. Nowoczesna ³azienka - czêsto ciemna (choæ powszechnie wiadomo, jak siê myje osad z myd³a na ciemnym).

4. Fototapeta - rzeczywiœcie ponadczasowe... za 10 lat znów bêdzie „krzykiem mody” :).
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Fragment has³a „modernizm” z wikipedii:

Ruch nowoczesny w architekturze nie by³ zjawiskiem jednolitym i nie posiada³ jednoznacznej ideologii. 

W obrêbie modernizmu wyró¿niæ mo¿na kilkadziesi¹t pr¹dów, kierunków i szkó³ architektonicznych. 

Rozgraniczenie pomiêdzy poszczególnymi pr¹dami modernizmu jest niejasne, ró¿ni krytycy stosuj¹ np. 

wobec g³ównego nurtu ruchu nowoczesnego okreœlenie funkcjonalizm b¹dŸ racjonalizm, maj¹c jednak na myœli tylko 

ró¿ne ujêcia tego samego zjawiska. Nazwa funkcjonalizm, czêsto nadu¿ywana, posiada przy tym negatywn¹ konotacjê 

z technokratyzmem. Modernizm, jako pojêcie szersze, obejmuje czasem poza obiektywnym modernizmem równie¿ 

romantyczny modernizm, czyli architekturê zwi¹zan¹ œciœle z indywidualnoœci¹ twórcy. W obrêbie ideologii architektury 

szeroko rozumianego modernizmu mieœci siê zarówno sceptyczny humanizm (np. Miesa van der Rohe), jak i radykalny 

komunizm (np. H. Meyera).

Nazwa modernizm wywodzi siê z francuskiego (a poœrednio z ³aciñskiego) wyrazu oznaczaj¹cego nowoczesnoœæ, 

okreœla stosowny do wspó³czesnych okolicznoœci sposób dzia³ania i formê bytu. Jako okreœlenie pr¹du w architekturze 

konkurowa³a z okreœleniami funkcjonalizm, dziœ maj¹cym zwykle wê¿sze znaczenie, oraz racjonalizm, który mo¿e jednak 

okreœlaæ równie¿ ca³¹ racjonalistyczn¹ tradycjê w architekturze od XIX wieku pocz¹wszy. Dawniej stosowa³o siê równie¿ 

termin architektura nowoczesna, który w szerszym znaczeniu obejmuje jednak równie¿ postmodernizm. Precyzyjnym, 

lecz rzadko stosowanym synonimem modernizmu jest ruch nowoczesny w architekturze.

Modernizm w architekturze nie jest to¿samy z wczeœniejszym czasowo i skrajnie ró¿nym ideowo modernizmem w 

sztuce i literaturze, któremu w architekturze odpowiada secesja. Natomiast w jêzyku hiszpañskim zwyk³o siê jako 

modernismo okreœlaæ w³aœnie secesjê w architekturze.

Porcja zdjêæ tego co nowoczesne by³o i jest oraz cytat powy¿ej wprowadzaj¹ nas w PONADCZASOWOŒæ, która sta³a siê 

has³em równie wyœwiechtanym co nowoczesnoœæ i katastrofa smoleñska. 

Zatem czy istnieje wnêtrze ponadczasowe? Czy ten slogan na bilbord nie jest przyk³adem s³owa-wydmuszki?

Moim zdaniem wnêtrze podnadczasowe to wnêtrze PRAWDZIWE. Nie wnêtrze projektowane, lecz takie, które samo garnie siê

na œwiat. Miejsce, którego prawdopodobnie nie stworzy ¿aden cz³owiek. Jest to miejsce, które wy³oni siê spoœród miliona

przypadków, wielu nieprzemyœlanych decyzji, spoœród g¹szczu niedokoñczonych spraw i naznoszonych bezmyœlnie

rupieci, które s¹ bliskie naszemu sercu. To wnêtrze, którego nie da siê zaplanowaæ. Ponadczasowe wnêtrze nie charakteryzuje

siê ³adem, spójnoœci¹ stylistyczn¹, odpowiednio dobran¹ gam¹ kolorów. Ono ¯YJE! I to z ca³¹ pewnoœci¹ SWOIM ¿yciem.
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